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ORDFÖRANDE HAR ORDET
Trehörna är värt att uppmärksamma. Vi har 
nästan allt – skogar, sjöar, vacker by med 
betagande omgivande landsbygd, ett rikt 
föreningsliv och gemenskap.  
Lördagen den 7 september uppmärksammas 
Trehörna extra mycket. För tredje året i rad 
genomför vi en Trehörnadag tillsammans med 
Ödeshögs kommun, LRF, Svenska kyrkan, 
Trehörna fiskevårdsförening och Trehörna 
Jaktvårds-förening.  
Temat för årets Trehörnadag är Skogen. Som 
naturupplevelse, djurliv, jakt & viltvård, som 
naturresurs & arbetsplats. Det blir arrangemang 
som börjar med en vandring i Lysings urskog 
och avslutas med en fest i byalagets vackra 
lokal Lusthuset vid Trehörnasjön. Se alla 
programpunkter och tider ovan.  

Vill du bo i ett semesterparadis med sjön inpå 
knuten, med 20 minuters resa till Tranås eller 
Ödeshög och med arbetstillfällen inom en 
timmas pendlingsavstånd till Linköping och 
Jönköping? Då är Trehörna platsen för dig.  
Kom och ta del av allt som erbjuds och ta med 
vänner och bekanta. Det kommer bli en 
fantastisk dag som vi spenderar tillsammans. 
Glöm inte badkläder!  
Hjälp till att sprida informationen 
om Trehörnadagen till dina 
släktingar, vänner och bekanta. 
Använd dina kontakter i sociala 
medier och kom förbi och hjälp 
oss göra en fantastisk dag 
verklig. 
VÄLKOMNA! STURE BROLIN

PROGRAM LÖRDAGEN 7 SEPTEMBER

13.00 LYSINGS URSKOGSRESERVAT

15.30 INVIGNING I LUSTHUSET

18.00 GRILLARNA ÄR IGÅNG

17.00 KAFFE I HEMBYGDSGÅRDEN

Guidad tur under ledning av förre skogvaktaren Bengt 
Landers. Samling vid Hembygdsgården kl. 12.45 för 
samåkning. Ta med fikakorg och sittunderlag. 
Vid fikat efter vandringen berättar Andreas Linder från 
Trehörna jaktvårdsförening om jakt och viltvård i 
Trehörnaskogarna.

Ödeshögs kommun fyller 50 år och Kommun-
styrelsens ordförande Annicki Oscarsson inviger 
Trehörnadagen och berättar mer om hur vi kommer 
märka kommunens firande.
Allmänningarna Göran Carlsson, styrelseledamot 
Lysings häradsallmänning, berättar om dess 
betydelse förr och nu.
Aktuella skogspolitiska frågor Riksdagsledamöterna 
Magnus Oscarsson och John Widegren informerar 
om vad som är på gång i riksdagen då det gäller skog 
och skogsbruk.

Svenska kyrkan bjuder på fika. Trehörnas museum är 
öppet.

VÄLKOMNA!

18.00 HELGMÅLSBÖN I TREHÖRNA KYRKA
Under ledning av kyrkoherde Fredrik Lennman. 
Trehörna manskör sjunger.

Grillarna Tänds, ta med det du vill äta och dricka. 
Möjlighet till boulespel, Trehörna manskör underhåller



BLI VÅR GRANNE - TOMTER VID SJÖÄNGEN

På en sydsluttning nära Trehörnasjön med brygga och nära till bad har 
Ödeshögs kommun iordningställt nio tomter. Tre av dem är bebyggda 
men byggklara tomter finns kvar. 

VERKSAMHET I OMRÅDET


